J-ixX

Vrij bewegen met de nieuwe generatie
krachtige, natuurlijke producten
voor soepele gewrichten en spieren.

Verleg uw
grenzen
met J-ixX

Vrij bewegen met de nieuwe generatie
krachtige, natuurlijke producten
voor soepele gewrichten en spieren.
Het J-ixX gamma is een sterk vernieuwend gamma
van zeer hoog gedoseerde voedingssupplementen
met zorgvuldig geselecteerde actieve stoffen, vooral
plantenextracten.
Ter ondersteuning van het kraakbeen en van soepele
spieren en gewrichten.
We kozen voor heel speciale extracten van 3 planten:
Curcuma longa (kurkuma)
Zingiber officinale (gember)
Boswellia serrata (Indische wierookboom)
We stellen u 2 unieke producten voor:
J-ixX met Licaps®,
dit zijn gepatenteerde, plantaardige capsules met
een vulling van vloeibare extracten

J-ixX INTENSE met tabletten,
gevuld met droogextracten

Curcuminoïden
uit kurkuma
Kurkuma uit de wortelstok van Curcuma longa is bijzonder goed bestudeerd, onder
meer ter ondersteuning van een gezonde spijsvertering, een gezonde werking van de
lever, een gezond zenuwstelsel en een gezond hart en bloedvaten.
Het best bestudeerd echter is de bevordering van de beweeglijkheid van gewrichten en
het behoud van de soepelheid van gewrichten.
Voor J-ixX en J-ixX INTENSE werd gekozen voor bio-geoptimaliseerde extracten van
kurkuma. Curcuminoïden, de actieve stoffen in kurkuma worden doorgaans slecht
opgenomen, vandaar de specifieke formuleringen. De term “bio-geoptimaliseerd” wijst
op de verhoogde opname in het bloed, waardoor de werking aanzienlijk verbetert.
J-ixX bevat het gepatenteerde Novasol®Curcumine, een “solubilisaat” dat de
opneembaarheid van kurkuma 185 x verhoogt in vergelijking met een standaard
kurkuma extract en tot 1350 x in vergelijking met standaard kurkumapoeder.
J-ixX INTENSE bevat het wereldwijd populaire en goed bestudeerde BCM-95 -met
curcuminoïden en (S)-ar-Turmerone- dat eveneens ontwikkeld is voor een merkelijk
betere opneembaarheid.

Gingerolen en shogaolen
uit gemberwortel
De heilzame effecten van poeder en extracten van gemberwortel zijn tevens goed
bestudeerd. Zo helpt gemberwortelextract voor het behoud van onder meer soepele
spieren en gewrichten, een gezonde spijsvertering, een gezonde bloedsuikerspiegel en
bovendien geeft het extra vitaliteit.
De beide producten J-ixX en J-ixX INTENSE bevatten tevens gemberwortelextracten
die zeer rijk zijn aan de actieve gingerolen en shogaolen.
Het vloeibare gemberextract uit J-ixX bevat 50% gingerolen en shogaolen.
Het droge gemberextract uit J-ixX INTENSE bevat 22% gingerolen en shogaolen.

Het AKBA
uit hars van Boswellia
Enkel J-ixX INTENSE bevat, naast de extracten van kurkuma en gember, tevens een
extract van hars van Boswellia serrata, de Indiaanse wierookboom.
Deze laatste is goed bestudeerd in een aantal domeinen, waaronder het behoud van
een gezonde spijsvertering, gezonde luchtwegen en gezonde gewrichten.
Ons uniek extract van hars van Boswellia serrata is heel rijk (gestandaardiseerd op
meer dan 30%) aan AKBA (3-acetyl-11-keto-beta-boswellia zuur), een krachtig en goed
bestudeerd boswellia zuur.

Andere stoffen
Vitamine C draagt onder meer bij tot de normale collageenvorming voor de normale
werking van het kraakbeen.
Vitamine D draagt onder meer bij tot de normale werking van spieren en tot het behoud
van normale beenderen.
Enkel in J-ixX INTENSE zit mangaan dat bijdraagt tot het behoud van normale botten
en tot de goede vorming van bindweefsel.

J-ixX
Gedurende 2 maanden
Vanaf 7 jaar.
Onder 50 kg: 2 capsules, 1 ‘s morgens en 1 ’s avonds, bij de maaltijd
Boven 50 kg: 4 capsules, 2 ‘s morgens en 2 ‘s avonds, bij de maaltijd
Vanaf maand 3 (onderhoudsdosis)
Vanaf 7 jaar.
Onder 50 kg: 1 capsule ’s morgens, bij de maaltijd
Boven 50 kg: 2 capsules, 1 ‘s morgens en 1 ’s avonds
Er zijn verpakkingen van 60 en 180 capsules.

J-ixX INTENSE
Gedurende 1 of 2 maanden
Vanaf 12 jaar.
Onder 50 kg: 2 tabletten, 1 tablet ’s morgens en 1 tablet ‘s avonds
Boven 50 kg: 3 tabletten, 2 tabletten ‘s morgens en 1 tablet ’s avonds
Vanaf maand 2 of 3 (onderhoudsdosis)
Vanaf 12 jaar.
Onder 50 kg: 1 tablet ’s morgens, bij de maaltijd
Boven 50 kg: 2 tabletten, 1 ‘s morgens en 1 ’s avonds, bij de maaltijd
Er zijn verpakkingen van 30 en 60 tabletten.

Extra raadgevingen
J-ixX & J-ixX INTENSE
Niet gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding en/of bij obstructie van de
galwegen.
Licht uw arts of apotheker in bij gelijktijdig gebruik van antistollingsmiddelen.
J-ixX INTENSE dient ingenomen te worden bij de maaltijd.
Vetten (kies bij voorkeur voor gezonde vetten zoals olijfolie) bevorderen significant de
opname van bepaalde actieve stoffen, onder meer van het AKBA.
J-ixX en J-ixX INTENSE kunnen samen genomen worden met andere natuurlijke
stoffen zoals glucosamine en chondroïtine.
J-ixX en J-ixX INTENSE veroorzaken zelden nevenwerkingen en mogen gedurende een
lange periode gebruikt worden.

Zie ook van ixX pharma
de unieke samenstelling van ZenixX GOLD,
met een superieure, ultrazuivere, hooggeconcentreerde olie.
Met hoge dagdosis van DHA (500 mg) en EPA (500 mg),
twee mariene omega-3-vetzuren.
Voor het behoud van een gezond hart en bloedvaten,
gezonde ogen en gezonde geestelijke functies.
Met co-enzym Q10 en
een volledig antioxidantencomplex:
met vitamines A, C en E, zink en selenium.
Foliumzuur (vitamine B9) en vitamine B12,
beiden onder meer essentieel voor het behoud van
een gezond homocysteïne peil in het bloed,
belangrijk voor hart en bloedvaten.

Het geheim
van het J-ixX gamma
is de perfecte samenwerking, synergie en harmonie tussen meerdere unieke,
hoog gedoseerde, goed opneembare, actieve stoffen.
Voor vragen, mail naar info@ixx.be of bel naar 03 257 24 42

www.ixx.be

